MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2021
EDITAL 02.01/2021 - Extrato
A Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, através de seu Prefeito
Municipal torna público que estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado nº
01/2021, visando à contratação de profissionais, por excepcional interesse público, para a função de
Técnico(a) em Enfermagem e Enfermeiro(a), visando exclusivamente a contratação temporária desses
profissionais por prazo determinado, junto à Administração do Município de Telêmaco Borba, em
Regime Jurídico Especial, de acordo com as normas instituídas neste Edital, para combate a surtos
endêmicos geradas pela Covid-19, por prazo determinado para as funções públicas constantes no
ANEXO I, na forma do que dispõe a Constituição da República Federativa do Brasil, no Art. 37, inciso
IX e o Artigo 229, incisos I e II, da Lei Complementar n. 1.883 de 05 de abril de 2012, consubstanciado
à urgência da contratação e possibilidade conferida pela Legislação Municipal, em especial ao contido
no Art. 232, § 3º, da Lei Complementar n. 1883/2012 e suas alterações posteriores.
1. As inscrições serão gratuitas, realizadas exclusivamente via internet, através de
endereçamento de correio eletrônico (e–mail), para o endereço rh@telemacoborba.pr.gov.b r, através do
qual deverá enviar a digitalização do currículo profissional, juntamente com a cópia digitalizada dos
documentos constantes no item 1.9., durante o período das 00h do dia 18 de maio de 2021 às
23h59min. do dia 23 de maio de 2021, conforme previsto no cronograma neste Edital;
2. A Comissão Temporária de Avaliação do Processo Seletivo Simplificado será
responsável pela seleção dos profissionais que atendam aos requisitos técnicos e administrativos
exigidos do instrumento convocatório do Processo Seletivo Simplificado n. 01/2021, mediante a
análise de currículo, prova de títulos e demais critérios constantes deste Edital, sendo 12 (doze) vagas
ofertadas para a função de Técnico em Enfermagem e 07 (sete) vagas para a função de Enfermeiro,
conforme segue:
VAGAS DISPONÍVEIS
FUNÇÃO

Técnico em
Enfermagem

Enfermagem

AMPLA
CONCORRÊNCIA

10

6

PESSOA C/
DEFICIÊNCIA

2

1

CADASTRO
DE
RESERVA

24

14

CARGA
FORMAÇÃO

VENCIMETNO

40h

Curso de Nível Técnico,
na área de atuação e
registro no respectivo
Conselho de Classe.

R$ 2.234,02

40h

Curso de Nível
Superior na área de
atuação e registro no
Conselho de Classe.

R$ 4.328,57

HORÁRIA
SEMANAL

3. Para a realização da inscrição e participação no Processo Seletivo Simplificado nº
01/2021 da Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba – PR, recomenda-se a leitura do Edital do Processo
na íntegra, para o conhecimento e a aceitação das normas contidas no presente, disponível em
http://www.telemacoborba.pr.gov.br/informacoes/pss/pss-2021.html;
4. Em caso de dúvidas o candidato poderá entrar em contato pelo telefone n. 42 39041819 ou e-mail rh@telemacoborba.pr.gov.br, que será atendido ou respondido, no horário das 12h às
18h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e/ou recessos;
5. Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora Especial de Seleção
do Processo Seletivo Simplificado.
Telêmaco Borba, 12 de maio de 2021.
Marcio Artur de Matos
Prefeito Municipal
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